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Instruktion för Älvsjö stadsdelsnämnds sociala delegation
Antagen av Älvsjö stadsdelsnämnd 1996-12-11 § 9 och uppdaterad 2001-12-20 § 241 utifrån
ny socialtjänstlag SoL (SFS 2001:453) att gälla fr o m 2002-01-01.

§1
Sociala delegationen skall på Älvsjö stadsdelsnämnds vägnar besluta i individärenden - inom
individ- och familjeomsorg, förskola, äldre- och handikappomsorg - som enligt lag kan
delegeras och där delegation inte getts till tjänsteman. Huvudsakligen gäller det följande
ärendegrupper.
Kap 6 § 6 SoL

Medgivande att underårig får tas emot för stadigvarande vård och fostran i
enskilt hem som inte tillhör hans/hennes föräldrar eller vårdnadshavare.

Kap 6 § 8 SoL

Övervägande om vård fortfarande behövs för underårig som med stöd av
SoL vårdas i annat hem än det egna.

Kap 6 § 12 SoL Medgivande enligt kap 6 § 6 SoL att ta emot barn med hemvist utomlands i
syfte att adoptera det.
Kap 6 § 13 SoL Återkallande av lämnat medgivande enligt kap 6 § 12.
Kap 6 § 14 SoL Ej samtycke till att adoptionsförfarande får fortsätta.
Kap 9 § 1 SoL

Återkräva ekonomiskt bistånd enligt kap 4 § 1 som utgetts obehörigen eller
med för högt belopp.

Kap 9 § 3 SoL

Beslut om att väcka talan om ersättning mot enskild som inte frivilligt
återbetalar ekonomisk hjälp som avses i kap 9 §§ 1 och 2 eller kostnader
som kommunen haft enligt kap 8 § 1.

4 § LVU

Beslut om ansökan till förvaltningsrätt om vård enligt LVU.

6 § LVU

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU

1 1 § 1 st LVU

Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas.

1 1 § 2 st LVU

Beslut om att den unge far vistas i sitt eget hem under vårdtiden.

13 § 2 st LVU

Övervägande av om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs.

14 § 2 st

Beslut om hur umgänge skall utövas under vårdtiden när överenskommelse
med förälder/vårdnadshavare inte kan nås.
Beslut att den unges vistelseort inte ska röjas för förälder/vårdnadshavare.

13 § 3 st LVU

Prövning om vård med stöd av 3 § LVU fortfarande behövs.
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14 § 3 st LVU
21 § LVU
22 § 1 st LVU

Övervägande av om beslut om ungänge eller hemlighållande av vistelseort
enligt 14 § 2 st 1 och 2 fortfarande behövs.
Beslut att vården med stöd av LVU skall upphöra.
Beslut om kontaktperson eller behandling i öppna former enligt 22 § LVU.

22 § 3 st LVU

Prövning om beslut enligt 22 § 1 st LVU fortfarande behövs

22 § 3 st LVU

Beslut om förebyggande insats enligt 22 § 1 st LVU skall upphöra.

24 § LVU

Beslut om ansökan till förvaltningsrätt om flyttningsförbud.

26 § 1 st LVU

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs.

26 § 2 st LVU

Beslut att flyttningsförbud skall upphöra.

27 § LVU

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud.

43 § 1 st 1 p.

Beslut om begäran om biträde för att genomföra LVU läkarundersökning.

30 § LVU

Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud skall upphöra.

31 § LVU

Beslut om den unges umgänge med förälder/vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud.

43 § 1 st 2 p.

Beslut att begära polismyndighets biträde för att genomföra LVU beslut om
vård eller omhändertagande med stöd av LVU.

11 § LVM

Beslut att ansöka till förvaltningsrätt om vård enligt LVM.

13 § LVM

Beslut att en missbrukare skall omedelbart omhändertas.

LSS § 9 p 8

Beslut om boende i familjehem eller i bostad med särskilt
stöd för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

FPL § 33

Beslut att överklaga förvaltningsrättens beslut

Därutöver
* ska beslut i individärenden fattade av tjänsteman anmälas i sociala delegationen
* ska beslut i individärenden fattade av ordförande anmälas i sociala delegationen
* ska sociala delegationen göra de framställningar och väcka de förslag till stadsdelsnämnden
som de finner påkallade.
Sociala delegationen kan avstå från att fatta beslut och i stället hänskjuta ärende till
stadsdelsnämnden.
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§2
Stadsdelsnämnden utser inom sig sju ledamöter och fyra ersättare till sociala delegationen för
ett kalenderår i taget. Nämnden utser ordförande och vice ordförande i socialdelegerade.
Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare i den ordning som stadsdelsnämnden beslutar.
§3
Sociala delegationen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sociala delegationen
kan också sammanträda på ordförandens initiativ eller när minst fyra delegerade begär det.
§4
Ordföranden svarar för kallelse, föredragningslista och protokoll.
Kallelsen skall vara skriftlig och om möjligt delegerade tillhanda senast en dag före
sammanträdet.
Föredragningslistan skall om möjligt vara delegerade tillhanda före sammanträdet.
Delegerade beslutar om behandling av ett ärende utanför föredragningslistan.
Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt vid delegerades sammanträden.
Stadsdelsdirektören är föredragande såvitt denne inte uppdragit åt en handläggande
tjänsteman att vara föredragande.
Stadsdelsdirektören och handläggande tjänsteman har rätt att närvara vid sammanträde med
sociala delegationen och att delta i överläggningarna om inte delegerade för särskilt fall
beslutar annat.
Delegerade är beslutsföra då minst fyra delegerade eller ersättare deltar i sammanträde, till
vilket kallelse utgått i vederbörlig ordning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid delegerades sammanträde förs protokoll som justeras av tjänstgörande ordförande och en
ledamot som delegerade utser bland de närvarande.
Protokollet skall anmälas för stadsdelsnämnden vid dess nästkommande sammanträde.
Beträffande beslutsförhet och protokoll gäller samma ordning som för stadsdelsnämnden.
Denna instruktion gäller fr o m 2002 01 01

